Крадіжки енергообладнання небезпечні для
життя.
Олександр
РАКЕЦЬКИЙ

№7-8

(101-102)
липень-серпень 2010

Вимикачі – сучасніші,
робота – надійніша.

ст. 5

ст. 4

Семінар: навчання
та обмін досвідом
Обговорення напрямків розвитку
електромереж було основною темою
чергового семінару для керівників районних філій.
продовження на ст. 2 »

Доходи енергетиків зросли
Наприкінці червня у ВАТ «Полтаваобленерго» сталася знаменна подія. Відповідно до річного інвестиційного плану останній
масляний вимикач ММО-110 кВ в мережах
енергопостачального підприємства заміне-

ний на сучасний аналог з Німеччини. Встановлення сучасних пристроїв замість застарілого обладнання сприятиме підвищенню
надійності та якості роботи електромереж.
продовження на ст. 4 »

З червня працівники обласної енергокомпанії отримуватимуть збільшені
посадові оклади.
продовження на ст. 2 »

З розрахунком
на подальшу
перспективу

Чемпіонат
туристів: спорт
чи відпочинок?

Працівники Лохвицької філії
виконали реконструкцію електромереж одного з перспективних сіл району.

Чергові змагання з пішохідного
туризму ВАТ «Полтаваобленерго» зібрали рекордну кількість
команд.

продовження на ст. 4 »

продовження на ст. 8 »

Обласна безкоштовна газета
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Енергетикам підвищили зарплату
З 1 червня 2010 року заробітна плата працівників ВАТ «Полтаваобленерго»
зросла на 8%. При цьому оклади у різних категорій співробітників збільшилися
по-різному: в одних – на 12%, в інших – на всі 20%.
Потреба у підвищенні зарплати працівникам ВАТ «Полтаваобленерго» давно стала нагальною. Адже її зростання не відбувалося з 1 жовтня 2008 року. На жаль, у
затвердженому Національною комісією
регулювання енергетики тарифі складову
заробітної плати збільшено лише на 6,6%.
Але керівництво нашої енергокомпанії чудово усвідомлює, що підвищення зарплати – справа необхідна і термінова. Адже у
підсумку саме від цього залежить благополуччя кожної родини наших працівників. Тому було прийнято рішення про максимально можливе на даний час підвищен-

ня зарплати усім співробітникам ВАТ «Полтаваобленерго» – на 8%.
Щоправда, хоч зарплата тривалий час
не підвищувалася, згідно зі встановленим
порядком, проводилася індексація заробітної плати. На травень 2010 року вона
сягала вже 20,7% від прожиткового мінімуму і становила трохи більше 180 грн.
щомісяця. Саме щоб пропорційно збільшити зарплату усім категоріям працівників
на 8 процентів, оклади низькооплачуваним
працівникам підняли на 20%, а високооплачуваним – лише на 12-13%. Для порівняння: посадові оклади контролерів зрос-

Начальники філій
обмінялися досвідом
Семінар для керівників районних філій, ініційований технічним керівництвом
полтавської енергокомпанії, відбувся на початку липня у с.Світлогірське Кобеляцького району.
Семінар влаштували з метою проведення роз’яснювальної роботи та обміну досвідом. У програмі заходу – такі питання:
1. Основні напрямки розвитку розподільчих мереж. Реконструкція р/м з використанням технічних новинок;
2. Пошук пошкоджень на кабельних лініях 0,4-10 кВ, нові методики та обладнання;
3. Аналіз виконання інвестиційної програми 2010 року;
4. Основні напрямки розвитку ІТінфраструктури у філіях ВАТ «Полтаваобленерго». Вимоги до персоналу філій
щодо її експлуатації та контроль з боку керівників філій.
Присутні на семінарі взяли активну
участь в обговоренні цих актуальних тем.
Крім того, жваву і конструктивну дискусію викликали питання щодо необхідності більш жорсткого контролю за застосуванням і списанням залишків матеріалів, які знаходяться на складах філій, а також питання підготовки і планування ремонтів у розподільчих мережах на наступний рік. Зокрема, вирішено, що свої плани щодо ремонту електромереж керівники
філій представлять уже до 1 вересня цьо-

го року, а не до 1 січня наступного, як це
робилося раніше. При цьому можна бути
впевненим, що мережі, які наприкінці ремонтної кампанії матимуть незадовільний
або непридатний технічний стан, точно потраплять до плану ремонтних робіт. А у керівників філій залишиться ще 4 місяці для
коригування своїх задумів.

ли на 21-22%, електромонтерів розподільчих мереж, ОВБ, з експлуатації електролічильників – на 19%, майстрів розподільчих мереж, енергозбуту та інспекторів – на
16-17%, представників інженерного складу – на 15-17%, керівників структурних підрозділів (служб, відділів,
філій) – на 12-13%.

ЛИСТ

Дорога редакціє!
Звертаюся до вас, щоб через вашу
газету висловити мою велику подяку дирекції ВАТ «Полтаваобленерго»
за те, що вони поставилися з розумінням і повагою до мого прохання відносно виконання робіт із заміни аварійної опори біля моєї садиби.
Опора давно вийшла з ладу, тож і
зверталася до обленерго з проханням про її заміну. Але в останній раз
вирішила звернутися особисто до керівництва енергопостачальної компанії. І була приємно вражена, що до
мене поставилися так тепло, з повагою. Особливо дякую начальнику
Полтавської філії електромереж району Ю.І.Зінченку, адже ця чуйна людина
знайшла час і особисто побувала біля
аварійної опори, оцінила масштаби потрібних робіт. Дуже дякую Вам, Юрію
Івановичу, за добре серце, за повагу
до літніх людей.
Також мої великі повага і вдячність
технічному директору ВАТ «Полтаваобленерго» В.Р.Ярцеву за його допомогу у вирішенні мого питання. Не
зважаючи на зайнятість, він особисто
прибув до моєї садиби, разом з колегами вирішив, як саме виконати роботу. Дякую Вам також і за приємну, теплу розмову у Вас на особистому прийомі.
Низько вклоняюся вам усім за виконану роботу, за те, що допомогли
простій сільській жінці-пенсіонерці. За
все життя мені ще не доводилося зустрічати таких добрих людей, які так
швидко відгукуються на чужі проблеми. Бажаю такого ж відношення і до
тих потреб, що виникатимуть у вашому житті з боку інших людей. Успіхів
вам у роботі, здоров’я, щастя в родинному житті. Так тримати!
З повагою
Любов Олексіївна Кондратенко,
с. Крюкове Полтавського району
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Наші мережі випробували на міцність
Цього літа природа вже не раз випробовувала на міцність мережі ВАТ «Полтаваобленерго». Буревії, грози зі зливами та градом наробили чимало лиха.
Найбільшої шкоди стихія завдала нашим
електромережам увечері 29 червня. Внаслідок потужної грози та поривчастого вітру станом на 9 ранку 30 червня без електроенергії залишилося 63 населених пункти повністю та 10 – частково. Найбільше
постраждали електромережі Полтавського (без світла – 37 населених пунктів) та
Диканського районів (10 населених пунктів). Дісталося також мережам Красногорівської, Котелевської, Миргородської, Новосанжарської, Решетилівської та Хорольської філій. Так, у Котелевському та Хорольському районах було зафіксовано падіння трьох та чотирьох опор відповідно.
А в Карлівці верхівку дерева, яке росло за
майже 20 метрів від повітряної лінії, потужним поривом вітру закинуло на проводи,
що спричинило злом 3 опор.
До ліквідації пошкоджень оперативно
приступили близько 200 працівників, 68
одиниць техніки з різних районних підрозділів ВАТ «Полтаваобленерго». Роботи велися швидкими темпами, але й стихія не
збиралася заспокоюватися. Утім, вже до
ранку наступного дня в усі постраждалі від
негоди населені пункти області було подано електроенергію.
У ніч з 5 на 6 липня негода знову нанесла свій удар – щоправда, цього разу менш

потужний – по нашим мережам. Без електроенергії залишилося 49 населених пунктів повністю та 6 частково у Глобинському,
Козельщинському, Великобагачанському,
Лубенському, Миргородському, Новосанжарському, Полтавському, Хорольському, Чорнухинському районах. На ліквідації
працювало майже дві сотні енергетиків та
58 одиниць техніки.
За інформацією начальника служби ЛЕП
Віктора Перетятька, негода 29-30 червня
далася взнаки і високовольтним мережам.
Найвідчутніше пошкодження трапилося
ввечері 29 червня у селі Кротенки Полтавського району. Там на дволанцюгову ПЛ 35
кВ «Стасі-Кротенки» та «Нестеренки-ППФ»
упала величезна тополя (більше 30 метрів
у висоту та біля двох метрів у діаметрі). Дерево росло далеко за межами охоронної
зони ПЛ, але, вивернуте з корінням потужним ударом вітру, все-таки впало на проводи, обірвавши їх та зламавши залізобетонну опору. Місце пошкодження виявили пізно ввечері. На жаль, ліквідувати обрив того ж дня було неможливо. Адже гроза не вщухала, обірвані проводи лежали в
городах місцевих мешканців, та й під’їзд до
зламаної опори, розташованої на схилі вузенької вулички, був надзвичайно утрудненим. Тож до ліквідації взялися зранку. Не-

Світло в оселях земляків
У селах Щербані та Малий Тростянець Полтавського району завершилася
масштабна реконструкція електромереж. Полтавські енергетики доклали максимум зусиль, аби якість енергопостачання цих населених пунктів помітно покращилася.
Реалізація такого великого проекту – подія знакова з багатьох причин. По-перше,
відрадно, що навіть у нинішні непрості часи
ВАТ «Полтаваобленерго» займається будівництвом, реконструкцією, оновленням.
Це свідчить, що у нашого підприємства є
перспективи, потужний потенціал для розвитку та впевненість у завтрашньому дні.
По-друге, приємно усвідомлювати турботу енергетиків про своїх споживачів. Адже
проведення таких серйозних ремонтних
робіт у підсумку гарантує їм комфортне та
зручне життя.
Реконструкцію електромереж у селі
Щербані працівники Полтавської район-

ної філії здійснювали у два етапи. Частину робіт було виконано ще минулого року.
І ось на початку цього літа завершено другий етап. У його рамках реконструйовано
7,69 км повітряних ліній 0,4 кВ. Зокрема,
встановлено 265 опор, змонтовано 16 відгалужень до вводів трифазних лічильників та 238 – до вводів однофазних, встановлено додаткову розвантажувальну КТП
10/0,4 кВ.
– Реконструкція електромереж у селі
Малий Тростянець давно стала нагальною
потребою, – зауважує начальник Полтавської районної філії Юрій Зінченко. – Адже
опори тут здебільшого були дерев’яні, які

зважаючи на несприятливі погодні умови
та труднощі, що виникли під час виконання робіт, їх було завершено у визначений
термін.
Крім того, 30 червня стався обрив проводу на ПЛ 35 кВ «Дейкалівка-Борки», а 2
липня – на ПЛ 35 кВ «Чорнухи-Мокіївка».
Траплялися й інші відключення, але в усіх
випадках успішно спрацювала система автоматичного повторного включення, тож
споживачі, в основному, не відчули перебоїв в енергопостачанні.

повністю випрацювали свій ресурс. А побудовані багато десятиліть тому мережі
вже не витримували навантаження, що постійно зростає.
Відтак мешканці села часто нарікали на
якість енергопостачання. А грози та буревії, яких останнім часом не бракує, призводили до численних неполадок в електромережах, змушуючи енергетиків багато
сил та часу віддавати ліквідації аварійних
ситуацій. Утім, нині з цим покінчено. Адже
працівники Полтавської районної філії реконструювали у Малому Тростянці 6,74 км
повітряних ліній 0,4 кВ. Встановили при
цьому 201 нову опору, додаткову розвантажувальну трансформаторну підстанцію,
змонтували 32 відгалуження до вводів трифазних лічильників і 126 – до однофазних.
Найголовніше ж те, що електромережі
цих населених пунктів виконано за новою
технологією – самоутримуючим ізольованим проводом. А це значить, що грози та
буревії, падіння гілок на проводи, налипан-
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ня мокрого снігу цим повітряним лініям відтепер не страшні. Тож мешканці Щерба-

нів та Малого Тростянця більше не потерпатимуть від перебоїв в електропостачан-

Нові мережі для
перспективного села
Електромережі Лохвицької філії зазнали оновлення.
Від Лохвиці до села Погарщина – близько 30 км. Населений пункт хоч і віддалений, але чималий і перспективний. Адже
поряд – Качанівський промисел, тож майже всі місцеві мешканці працюють у газовидобуванні.
Цього року силами працівників Лохвицької філії та підрядної організації реконструйовано електромережі у східній частині
Погарщини. Потреба така назріла давно.

Адже наявні лінії, побудовані у 60-тих роках минулого сторіччя, вже не відповідають вимогам часу та потребам споживачів.
У рамках реконструкції замінено близько 160 опор, переважно дерев’яних. Ті ж
бетонні, замість яких також встановлювали нові, використано при виконанні капітальних ремонтів у сусідніх, депресивних
селах – Долинка, Рівне та ін. Так що у виграші – всі.

ні, і світло в їхніх оселях горітиме незалежно від погодних умов.
Крім того, у Погарщині реконструйовано 5840 м ПЛ 0,4 кВ, паралельно виконано розчистку від порослі майже 4 км ліній
електропередач. Близько 130 вводів замінено на ізольовані, замінено на нові 3 ТП.
Роботи велися майже півтора місяця. Щоправда, енергетики зробили все для того,
щоб у цей період життя місцевих мешканців було якомога комфортнішим. Так, перерви в енергопостачанні тривали не більше 2-3 днів поспіль. Наступного року, за
словами заступника начальника Лохвицької філії Володимира Савенка, заплановано реконструкцію мереж у західній частині
Погарщини. Тож електропостачання у цьому населеному пункті буде максимально
надійним та якісним.

“Болгарина” замінив “німець”
У мережах ВАТ «Полтаваобленерго» не залишилось жодного застарілого
вимикача ММО-110 кВ.
У справі заміни застарілих маслонаповнених вимикачів ММО на підстанціях 110
кВ успішно завершено черговий етап. Хоча
про повну заміну масляних вимикачів говорити ще зарано – в електромережах ВАТ
«Полтаваобленерго» ще використовуються 33 вимикачі ВМТ та 38 пристроїв типу
МКП. Однак саме вимикачі ММО викликали найбільше занепокоєння працівників
технічних служб.
– Такі пристрої встановлювалися наприкінці 70-х років. Проте, якщо вимикачі ін-

ших типів ми продовжуємо використовувати і надалі, то стосовно вимикачів ММО
у нас часто виникали проблеми. Окрім фізичного зносу, складнощів додавала і та
обставина, що ці пристрої – болгарського
виробництва, – зауважив Володимир Деркач, начальник служби підстанцій. – За радянських часів, коли існувала тісна кооперація між країнами соціалістичного табору, обслуговування та постачання запчастин до таких пристроїв не становили проблеми. Однак зараз вони вже давно зняті
з виробництва, тому у більшості випадків
усунення пошкоджень та підтримання нормального технічного стану стало неможливим.
Про те, що з подібними проблемами стикаються не лише у ВАТ «Полтаваобленерго», свідчить той факт, що два демонтовані вимикачі ММО-110 та комплекти запасних частин до них, що залишилися після
демонтажу інших, готові придбати колеги з
Чернігівської області, де такі пристрої ще
функціонують.
Останній вимикач ММО-110 був демонтований 30 червня. А вже наступного дня
на підстанції 110/35/10 кВ «Байрак» у Диканському районі був встановлений новий
елегазовий пристрій німецького виробництва. Свій вибір працівники ВАТ «Полтаваобленерго» зупинили на високовольтних пристроях всесвітньовідомого вироб-

ника енергетичного обладнання – концерні
«AREVA», чия штаб-квартира знаходиться
у Парижі, а виробничі потужності розташовані у багатьох країнах світу. Зараз на підстанціях 110 кВ у Полтавській області вже
встановлено 7 вимикачів 35 кВ, 20 – 110
кВ та ще два – 154 кВ. І якщо масляні вимикачі вимагають щорічного поточного ремонту та кожні 6 років – капітального, з заміною дефектних запчастин та регенерацією трансформаторного масла, то елегазові аналоги позбавлені цих недоліків.
За словами Володимира Григоровича, поточне обслуговування елегазових
пристроїв зводиться до огляду, перевірки даних його роботи, зняття показників

У мережах ВАТ «Полтаваобленерго» встановлено 29
сучасних елегазових вимикачів різних класів напруги.
контро-льних пристроїв, очистки поверхні ізоляторів від пилу. Необхідність проведення більш серйозних операцій – ремонту
та заміни окремих деталей – визначається інтенсивністю використання вимикача,
рівнем навантажень, кількістю проведених
комутаційних операцій і повинна проводитися лише після 1000 спрацювань. За підрахунками працівників служби підстанцій,
необхідність такого ремонту може виникнути через чверть століття.

ПОДІЇ
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Крадіжка з трагічним фіналом
Cпроба викрасти деталі електроустаткування з кольорових металів коштувала злодію життя.
Про те, що крадіжка чужого майна є
злочином, відомо усім. Однак інколи буває так, що розплачуватися за нього доводиться за несподіваних обставин, до того
ж і ціна помилки може бути занадто високою – власне життя. Останній такий випадок стався 29 червня у Хоролі.
Цього дня о 8.30 зникла напруга на одній із повітряних ліній Хорольської філії ВАТ
“Полтаваобленерго”. Під час огляду транс-

форматорної підстанції №330 представники районного підрозділу разом з працівниками міліції виявили зірваний замок на дверях та труп чоловіка всередині підстанції.
Поруч знаходилася сумка з інструментами: ключами, пасатижами, кусачками. На
тілі загиблого та на обладнанні всередині підстанції були виявлені сліди короткого замикання. Вочевидь, спроба викрасти
деталі з кольорових металів електроустат-

кування, що знаходилося під напругою, завершилася трагічно для місцевого жителя
1981 року народження.
Наведений приклад зайвий раз підтверджує, що спроба збагатитися за рахунок обласної енергопостачальної компанії може призвести до трагічних наслідків. Тому адміністрація ВАТ “Полтаваобленерго” в черговий раз нагадує, що проникнення у діючі електроустановки небезпечне для життя!

Цех з ремонту трансформаторів
відсвяткував новосілля
Після перенесення обладнання цеху з ремонту трансформаторів до нового приміщення працівники служби отримали кращі умови для роботи.
Нарешті дочекалися! Дільниця з ремонту енергообладнання служби розподільчих
електромереж отримала нове приміщення. Раніше виробничі потужності підрозділу розташовувалися у приміщенні колишньої електростанції на території центральної бази ВАТ “Полтаваобленерго”. Однак
з початком реконструкції будівлі з метою
подальшого розташування у ній нової підстанції 110 кВ необхідність перенесення
цеху з ремонту трансформаторів набула
особливої актуальності. Зараз цей підрозділ розташувався в окремому приміщенні
на території Полтавської районної філії.
– Уже на стадії проектування робіт з переобладнання приміщення ми висловили
свої пропозиції щодо пристосування виробничих площ до потреб технологічного

процесу з ремонту трансформаторів, – повідомив Володимир Островський, старший майстер виробничої дільниці з ремонту енергообладнання. – І зараз усі приміщення відповідають нашим потребам.
Після того, як трансформатори, що підлягають ремонту, розбираються, у наступній кімнаті виготовляють нові обмотки, у
сусідньому приміщенні проводять збірку
активних частин, які потім за допомогою
крану надходять на збиральну дільницю,
а згодом передаються для фарбування та
подальших випробувань.
Оптимальне розташування різних ділянок цеху з ремонту дозволило не лише
зменшити час на виконання технологічних
операцій, а ще й створити більш комфортні умови для працівників служби, зокрема

знизити рівень шуму та ін... Варто відзначити і той факт, що для потреб працівників
підрозділу тут облаштовано декілька побутових приміщень: душових, роздягалень,
їдальню. Хоча впродовж перших днів роботи цеху на новій виробничій базі і доводилося усувати недоробки.
– Безумовно, нове приміщення цеху з
ремонту трансформаторів більш пристосоване, ніж попереднє, – зазначив Сергій Гудзь, начальник служби розподільчих
електромереж. – І це дає надію, що продуктивність роботи цього підрозділу значно підвищиться. Поки що тут прагнуть надолужити згаяне за той час, коли верстати
та пристрої цеху перевозилися та встановлювалися на нових площах.

ДАТА
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Бухгалтери відзначили
професійне свято
16 липня в Україні відзначають День бухгалтера. У цей день у 1999 році було
прийнято Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність».
Для ВАТ «Полтаваобленерго» День бухгалтера – свято особливе. Адже на нашому підприємстві трудяться 107 бухгалтерів.
Ми звикли сприймати бухгалтерію як жіноче царство. Та зустрічаються у ньому і
представники сильної статі. У нашому випадку – їх четверо. Бухгалтера Чорнухинської філії Сергія Кеду на вибір професії
надихнув батько. Він трудився економістом в управлінні сільського господарства
Чорнухинської РДА. Спочатку Сергій Ва-

сильович здобув освіту інженера-механіка
у Полтавській державній аграрній академії,
а потім там же отримав другу вищу, бухгалтерську, освіту. І саме цій професії віддав
перевагу. Працював заступником головного бухгалтера в аптеці, потім – у ВАТ «Чорнухиптиця».
До Чорнухинської філії ВАТ «Полтаваобленерго» прийшов у 2006 році. І вже зажив слави сумлінного і відповідального
працівника. Говорить, хорошому бухгалтеру обов’язково мають бути притаманна терплячість (звіряти величезні масиви
цифр доводиться по кілька разів) та наполегливість, уміння відстоювати свою думку під час здачі звітів та численних перевірок. У здебільшого жіночому бухгалтер-

ському колективі Сергій Кеда почувається
комфортно. І каже, що йому, як представникові сильної статі, навіть простіше спілкуватися з колегами, переважна частина
яких (майстри, диспетчери та ін.). А в своїй
роботі найбільше цінує той факт, що щомісяця бачить її конкретний результат.
Людмила Тучіна з Пирятинської філії
про кар’єру бухгалтера не мріяла. Хотіла
бути перекладачем з англійської мови. Для
реалізації планів не вистачило одного бала.
Рік працювала у Полтавському алмазному
заводі, закінчила ПТУ. А потім з армії повернувся суджений, і молодята осіли у Пирятині. Людмила Василівна трудилася касиром в аптеці. Молодого і тямущого працівника помітили, перевели у бухгалтерію.
На практиці довелося осягати усі бухгалтерські премудрості. Аби покращити свій
фаховий рівень, Людмила Тучіна отримала
відповідну професію у Лубенському технікумі. А в 1987 році їй запропонували перейти до Пирятинської філії.
Пригадує, було важко – доводилося вести всю бухгалтерію самій. Навіть на лікарняний ніяк піти. Зате здобула необхідний досвід. Потім ввели посаду ще одного бухгалтера – стало легше. Людмила Тучіна каже, що з часом побачила у професії, яка наче сама її вибрала, багато «плюсів». По-перше, бухгалтер завжди обізнаний із законами, нововведеннями – в роботі без цього ніяк. По-друге, ця професія вчить спілкуванню з людьми. По-третє,
довелося освоїти комп’ютер. І хоч спочатку це здавалося справою нереальною, зараз навіть домашнього життя без корисної техніки Людмила Василівна не уявляє.
Та найголовніший «бонус» – чудовий колектив: молодий, бадьорий, завзятий. Ще
працюючи в аптеці, Людмила Тучіна співала у хорі, та й взагалі, сцена – її любов з дитинства. Тож і ми мали змогу аплодувати
чудовому тріо Тучіних (у його складі – Людмила Василівна та дві невістки, Світлана та
Олена, які теж, як і син Валерій, працюють
у Пирятинській філії).
– Якби багато років тому мені сказали,

ВІДПОЧИНОК

туту у Комсомольську-на-Амурі Тетяна Іванівна викладала школярам математику. І,
мабуть, не проміняла б свою професію на
іншу, якби не … кохання. З майбутнім чоловіком, молодим офіцером Юрієм, Таня
познайомилася на новорічному вечері. Він
привів туди своїх солдатів, вона – учнівстаршокласників. Наступна зустріч відбулася на танцях у гарнізонному будинку офіцерів. Іще два побачення – і Юрій прямо
посеред уроку запропонував коханій одружитися. А вона … погодилася. Хоч, посміхається, раніше такі імпульсивні вчинки їй
властиві не були. Утім, це, мабуть, просто
доля, адже вже стільки десятиліть вони разом – і ні про що не шкодують.
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Почалося звичайне життя родини військового. Переїжджали Костенки разів вісім. «Служили» у багатьох містах Далекого Сходу, у Смоленську. Вакансія учителя
знаходилася далеко не у кожному військовому містечку. Тож довелося працювати і
вихователем у дитячому садку, і комірником, і бухгалтером. Потім Костенки переїхали до Полтави. Марно прошукавши роботу за фахом протягом року, Тетяна Іванівна влаштувалася касиром у Полтавське
східне підприємство електромереж. Скоро
їй запропонували стати бухгалтером. Без
відриву від виробництва закінчила чотиримісячні курси, програма яких була більш,
ніж насичена: починали з азів, а закінчи-

ли написанням річного звіту. Тетяна Іванівна стала дипломованим фахівцем. Зараз
зовсім не шкодує, що саме так склалося її
життя, хоча сни, у яких вона веде урок, перестали снитися лише недавно.
– У професії бухгалтера мені допомогли
реалізуватися риси мого характеру: точність, акуратність, зібраність, дисциплінованість, – вважає Тетяна Костенко. – Приємно й те, що вже у 1996 році я стала заступником головного бухгалтера. Адже організовувати роботу, гуртувати колектив
навколо виконання поставлених завдань
– це якраз моє. Все-таки професія учителя дається взнаки.

А що там, на «Горизонті»?
Цього року полтавські енергетики відкрили для себе нове місце відпочинку – пансіонат «Горизонт» в Алушті. Враженнями від проведеної там відпустки колеги поділилися з нами.

що працюватиму бухгалтером, нізащо не
повірила б, – сміється Людмила Василівна. – Вважаю, що успіху у цій професії мені
дозволила досягти вроджена любов до порядку. Люблю, щоб все було акуратно: у
цифрах, паперах і вдома.
Про педагогічну кар’єру з дитячих років
мріяла і заступник головного бухгалтера
центральної бухгалтерії Тетяна Костенко.
Тільки, на відміну від попередньої героїні,
її мрія збулася. Після закінчення педінсти-

Юлія Страшко, технік служби технічної експлуатації, відпочивала з сином
Микитою:
– На узбережжі Чорного моря ми відпочиваємо вже не вперше. Тим більше приємно було відкрити для себе нове місце. Нам сподобалося, що від пансіонату
до моря дуже близько, а галька на пляжі
дрібненька, тож засмагати під кримським
сонечком – одне задоволення. Що стосується пансіонату, то тут, здається, продемонстровано чудове поєднання ціни та
якості послуг. У нашому корпусі знаходилася ігрова кімната, де можна було пограти у настільний теніс та більярд. Для
найменших діточок працівники пансіонату часто влаштовують різні розваги. Для
нас же з сином найприємнішим виявилося те, що пансіонат розташовано безпосередньо у місті, в Алушті. По-перше, недалеко до базару, де можна придбати свіжі фрукти. По-друге, зручна транспортна
розв’язка: зовсім поруч автовокзал, звідки за невеликі гроші можна дістатися, куди
тільки душа забажає. Ми побували у зоопарку, на Поляні казок під Ялтою, а також
з’їздили у Малоріченське, де побачили величний храм-маяк та побували у музеї катастроф на морі. Повірте – враження незабутні!
Подружжя Ярослав Дурданін, інженер ДІТ, та Ольга Семенко, інженер
відділу кадрів:
– Ми відпочивали у «Горизонті» з 25
червня по 7 липня. І чудово провели час!

Приємно вразила територія пансіонату, а
саме ошатний і багатий парк, у якому росте безліч екзотичних дерев та кущів. Вишукані клумби, продумані пішохідні маршрути – усе це справило сильне враження.
Вікна нашої кімнати виходили прямо на
море, тож необхідний «відпустковий» настрій створювався з самого ранку. З погодою нам пощастило – у морі вода прогрівалася до 25 оС, та й чистий пляж радував
око. Буквально п’ять хвилин ходи від пансіонату – і ти вже на набережній, де представлено повний комплекс курортних розваг. Та й у самому «Горизонті» їх достатньо.
У корпусі є кінозал, бібліотека, на території – волейбольний, футбольний та тенісний

майданчики, а необхідний для гри інвентар
можна було взяти у персоналу. Тричі на
тиждень на літньому майданчику влаштовували дискотеку, для дітей – чудові конкурси на кшталт «Міні-місс». А у святі Нептуна брали участь і малі, і дорослі. Взагалі робота культмасового сектора пансіонату – на високому рівні. Мало не щодня для
відпочивальників влаштовували екскурсії у
місцеві музеї або концерти місцевих артистів – дуже гарні. Іще нам, як батькам трирічної донечки (хоч цього разу вона з нами
й не їздила) сподобалося те, що у пансіонаті є дитячий майданчик та ігрова кімната, де з малюками займається вихователь.

СОЦПОЛІТИКА

8

ПОРАДИ
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“Главное, ребята,
сердцем не стареть…”

Запасаємося вітамінами

Енергетики – любителі туризму, в черговий раз визначили кращу команду на
змаганнях у Котельві.

Влітку ми можемо вдосталь поласувати
овочами й фруктами, насичуючи свій організм вітамінами й мікроелементами. Але
майбутня зима — теж не привід відмовитися від корисних продуктів, якісного та збалансованого харчування. Адже правильно
заготовлені дарунки літа допоможуть підтримати імунітет у сезон застуд.
Заморожуємо: малину, смородину, вишню, аґрус, спаржеву квасолю, болгарський перець, щавель, помідори, баклажани, моркву, кольорову капусту, груші, персики, абрикоси, сливи. Це, мабуть, найшвидший спосіб заготовки продуктів на
зиму. До того ж, при ньому протягом 8-10

Ну от і промайнули три захоплюючі, наповнені враженнями, пристрастями, а для
декого і розчаруванням дні відпочинку на
лоні природи. Шостий чемпіонат з пішохідного туризму серед працівників районних підрозділів ВАТ «Полтаваобленерго»,
що відбувся 25-27 червня неподалік Котельви, вже став історією. Можливо, для
змагань подібного рангу шість років – не
досить тривалий період. Однак цей конкурс вже встиг стати своєрідною традицією для полтавських енергетиків. Принаймні для тих, хто завжди готовий проміняти
затишок рідного дому на романтику туристичних наметів, ліричну мелодію гітарних
струн, що лунає вночі над освітленою вогнищем і зорями галявиною посеред принишклого соснового лісу.
Здавалося б, ну що тут такого особливого? Черговий виїзд на природу, такий
собі штатний «корпоративчик», безліч варіантів яких зараз пропонують різноманітні туристичні агенції. Однак для людей, утаємничених у тонкощі проведення саме цих
змагань, не все так просто, як здається на
перший погляд.
Для того, щоб зрозуміти, що вабить
туристів-енергетиків у котелевські ліси,
варто хоча б раз відвідати цей захід.
Адже навіть у тих учасників змагань, хто
бере в них участь щороку, з тієї хвилини,
як вони потрапляють у табір, на обличчі з’являється вираз непідробного задоволення від усвідомлення: попереду – час
відпочинку та нових знайомств, змагань у
вправності, сміливості, та гарна нагода поспілкуватися з давніми друзями.
Цього року
лави прихиль-

ників активного відпочинку на природі поповнилися. Приїхали представники
з 19 районних підрозділів ВАТ «Полтаваобленерго» (Великокохнівської, Гадяцької, Глобинської, Гребінківської, Зіньківської, Кобеляцької, Козельщинської, Комсомольської, Котелевської, Красногорівської, Лубенської, Машівської, Миргородської, Новосанжарської, Полтавської міської та Полтавської районної, Решетилівської, Семенівської, Чорнухинської філій)
та команда головного офісу. На відкритті
чемпіонату з пішохідного туризму Володимир Абрамов, голова профкому ВАТ «Полтаваобленерго», відзначив, що різноманітні види активного відпочинку користуються все більшою популярністю серед працівників підприємства, тому адміністрація і профком завжди підтримували праг-

Загальна кількість команд
цьогорічного туристичного
чемпіонату зросла до 20.
нення працівників проводити вільний час
змістовно і з користю для здоров’я. Після того, як з вітальним словом до учасників змагань звернувся Віктор Лазько, начальник Котелевської філії, а судді ознайомили присутніх з правилами безпеки та
з програмою змагань, турнір розпочався.
Вже надвечір того ж дня команди успішно подолали перший етап: орієнтування на
місцевості за допомогою компаса та плану

Ми дізналися, як впливають різні способи заготовки на зиму овочів та
фруктів на вміст у них вітамінів.

розташування контрольних пунктів. Трійку
лідерів після першого випробування склали команди Лубенської, Полтавської міської та Машівської філій. Та найцікавіше почалося наступного дня…
Зранку 26 червня учасники змагань повинні були продемонструвати уміння долати природні перешкоди. Пікантності ситуації додавав той факт, що незадовго до змагань погода «порадувала» цю місцину рясними дощами. Тож, наприклад, етап подолання умовного болота за допомогою жердин довелося проводити посеред гігантської калюжі. Окрім цього, команди мали
проповзти умовним лабіринтом, здійснити
перехід через інше «болото», перестрибуючи по купинах, подолати рівчак за допомогою канату та встановити туристичний
намет. Пообідній час присвятили переправі на протилежний берег Ворскли за допомогою натягнутих над водою мотузок. Повертатися ж назад довелося на плоту. Одночасно у туристичному таборі тривав турнір з волейболу на призи від Полтавської
філії, який, хоч і не входить до офіційної
програми, вважається обов’язковим елементом. Перемогу вибороли завзяті волейболісти з Чорнух, а друге та третє місця дісталися представникам Семенівки та
Козельщини.
Останнього дня змагань команди вправлялися в умінні веслувати на байдарці. І
тут довелося виявити здібності не лише у
швидкісному проходженні дистанції, а й у
навичках долання перешкод, де теж можна було отримати штрафні бали. Кращими виявилися веслярі з Чорнух, що
пройшли дистанцію швидше та без
штрафних очок. Вони у підсумку і стали
переможцями цьогорічного чемпіонату.
На другому місці – команда з Решетилівки, а символічна «бронза» – у
семенівських туристів.

РОБИМО СУХОФРУКТИ:
– курага: відберіть якісні абрикоси
й ретельно їх вимийте. Вилучіть кісточки, потримайте абрикоси 5-10 хвилин
у друшляку над киплячою водою, щоб
зберегти природній колір. Висушіть їх
на чистій бавовняній тканині й помістіть в духовку на 8-10 годин при 65°С;
– чорнослив: відберіть спілі, м’ясисті сливи з кісточкою, що вільно відділяється від м’якоті. Вимийте й потримайте їх хвилину над киплячою водою або обдайте окропом. Потім остудіть під проточною водою й поставте
в духовку на 8-10 год. за температури 80°С.
місяців у фруктах та овочах зберігаються
70-90% вітамінів, 90-100% мікроелементів. Головний ворог заморожених продуктів — розморозка. Повторно заморожувати фрукти й городиун не можна: вони втрачають свої властивості (при розморозці корисні речовини йдуть у сік) і ризикують обзавестися бактеріями.
Сушимо: при сушінні зберігаються 20-30% вітамінів,
80-90% мікроелементів.
Крім того, ак-

тивується корисність харчових волокон, які служать профілактикою
запорів, середовищем для розвитку
потрібних кишкових мікроорганізмів і сприяють виробленню в кишечнику
половини добової дози
вітамінів групи В. Сушеним
продуктам потрібен ретельний
контроль: їх полюбляють харчова міль
і волога. Тому періодично проводьте ревізію сухофруктам: якщо помітили десь
цвіль, відразу ж вилучайте зіпсовані шматочки, а іншу частину ще раз підсушіть.
Перетираємо: у перетертих з цукром
(100 г цукру на 200 г ягід) плодах протягом
8-10 місяців зберігається 60-70% вітамінів
та мікроелементів. Це порівняно швидкий і
технічно простий спосіб заготовки ягід на
зиму. Солодку ягідну суміш можна використовувати як самостійний десерт та як
начинку для пирогів.
Зауважимо, що перетерті ягоди слід зберігати винятково при мінусовій температурі. Крім того, в результаті використання чималої кількості цукру, отримуємо досить
калорійний продукт.
Квасимо: капусту, яблука, огірки, помідори, перець, баклажани. Такий спосіб зберігає у продукті 70-80% вітамінів та
80-90% мікроелементів до двох років. Крім
того, квашені продукти багаті молочнокислими бактеріями, які поліпшують травлення, перешкоджають розвитку різних мікробів, запобігають гнильним
процесам. Квашен-

ня
активує клітковину, підсилюючи її можливість
зв’язувати й виводити з кишечнику токсини.
Але нагадаємо: швидке шумування погіршує смакові якості квашення, повільне
(при температурі нижче 15°С) надає гіркоти. Потрібно перевіряти, чи на поверхні не
утворилася піна (її треба знімати; вона показує, що розмножуються шкідливі мікроби).
Консервуємо: майже все, що завгодно.
Вітамінів та мікроелементів за цього способу заготовки зберігається всього 10-20%.
Зате довго – до 3 років. Консервовані продукти гарні ще й тим, що не вимагають подальшої обробки, їх відразу можна подати до столу. До мінусів способу належить
той факт, що маринад містить агресивну
до слизових шлунка й кишечнику оцтову
кислоту, через що мариновані продукти не
рекомендуються часто вживати тим, хто
страждає захворюваннями органів ШКТ.
А недотримання правил стерилізації може
призвести до розмноження мікроорганізмів, які виділяють небезпечні для здоров’я
й життя токсини.

ВІТАННЯ

10

вітаЄМО Народжених у СЕРПНІ
1 серпня

6 серпня

Віктора МАСЛІЯ, начальника СПО

Сергія БЕЗКОРОВАЙНОГО, начальника
енергоінспекції Полтавської філії

Олександра АЛЕКСЕЄНКА, начальника
відділу АСУТП
Олександра ГЕРГЕЛЯ, провідного інженера СПО
3 серпня
Ігоря ТИЩЕНКА, заступника начальника Гребінківської філії з передачі е/е

Ларисі ДІГТЯР, бухгалтеру Красногорівської філії
2 серпня
Марині ДОРОГІНІЙ, телефоністу служби ЗДТУ
Володимиру НЕДБАЄВУ, машиністу насосних установок КремТЕЦ
3 серпня
Віктору ОМЕЛЮХУ, електромонтеру
ОВБ Пирятинської філії
6 серпня
Сергію ЗАБІГАЮ, заступнику начальника цеху ТАВ КремТЕЦ
Людмилі УДОВИЧЕНКО, майстру виробничої дільниці абонгрупи Кременчуцької філії

Віктора ЛАЗЬКА, начальника Котелевської філії
19 серпня

12 серпня
Катерину ШРАМКО, начальника відділу РПС

31 серпня

17 серпня

Миколу СКРИЛЬНИКА, заступника начальника Козельщинської філії з передачі е/е

Валерія ХАЛА, заступника начальника
Лубенської філії зі збуту е/е

ЩИРІ ВІТАННЯ НАШИМ ЮВІЛЯРАМ
1 серпня

20 серпня

Ігоря ЛАБЗОВА, начальника СДТУ

2 серпня

Ігоря ПРОЦВЄТОВА, заступника начальника Котелевської філії

20 серпня
Михайлу ПЄЄВУ, оператору теплового
пункту Кременчуцької філії

11 серпня
Миколі БАЛДІНУ, електромонтеру ОВБ
Диканської філії
Анатолію ДОДУХУ, ст. майстру виробничої дільниці Миргородської філії
12 серпня
Василю ЗЕЛЕНСЬКОМУ, охороннику
Лохвицької філії

22 серпня
Сергію СКОМОРОШКУ, машиністу насосних установок КремТЕЦ
Ларисі ШВЕД, електромонтеру з ескізування трас ЛЕП Гадяцької філії
Олександру ХМАРІ, керівнику ОДГ
Полтавської філії

Миколі МЕДЯНИКУ, електромонтеру
ОВБ Решетилівської філії

23 серпня

13 серпня

Наталії КРАВЦОВІЙ, контролеру енергонагляду Пирятинської філії

Любові МОМОТ, контролеру енергонагляду Лубенської філії

Любові ЄЩЕНКО, контролеру енергонагляду Зіньківської філії

24 серпня
14 серпня
Ігорю СТАРОКОЖКУ, начальнику Комсомольської філії

Вірі ГАЙДАБУРІ, контролеру енергонагляду Гадяцької філії
Валентині КОВАЛЬ, токарю КремТЕЦ

Олександру КОЧЕРЗІ, водію Лубенської філії

Володимиру ПРОЦЕНКУ, електромонтеру ОВБ Лубенської філії

Галині МУДЛІ, штукатуру ремонтного
цеху

16 серпня

Ользі ГОЛОБОРОДЬКО, контролеру
енергонагляду Машівської філії

Степану КОРЧАНУ, слюсарю-ремонтнику ремонтного цеху

Олегу ПРОКОПЕНКУ, майстру виробничої дільниці Полтавської філії (район)

7 серпня

17 серпня

26 серпня

Івану БОРИСЕНКУ, ст. майстру групи з
експлуатації ПО Полтавської філії

Валентині ЗІНЕНКО, контролеру енергонагляду Оржицької філії

Василю ЛИХОШВАЮ, водію Полтавської філії

Олександру АРТЕМЕНКУ, електромонтеру ОВБ Семенівської філії

18 серпня

28 серпня

8 серпня

Григорію ГУРИНУ, водію Шишацької
філії

Володимиру ПОЛОВОМУ, електромонтеру ОВБ служби ПС

Валерію НЕХАЙЧУКУ, інженеру із зварювання КремТЕЦ

ВІДПОЧИНОК

25 серпня
Тетяні ЯРЦЕВІЙ, інженеру відділу УРЕ

КРОСС
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